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4 MAJ - 9 SEPTEMBER
Agera för mänskliga rättigheter i valrörelsen!

MAJ - SEPTEMBER
Lokala Pridefestivaler

27 JUNI- 1 JULI
Nordic Youth Conference

17 AUGUSTI
Kampanjträff Valplattformen

17 SEPTEMBER
Amnesty A Engelska

AMNESTYKALENDERN

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 
fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 

Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - mary.tecle@amnesty.se. Information 
om utbildningar hittar ni på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/kalendarium/.

http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
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2022 VI GÅR FRAMÅT!

DU GÖR SKILLNAD!

År 2022 har hittills visat sig vara en enormt orolig tid med fruktansvärda människorättskränkningar. 
Men i detta mörker finns en stark mobiliserande kraft som reagerar, agerar och påverkar. En kraft 

som står upp för, och försvarar, de mänskliga rättigheterna. Ni är den kraften!

En av de viktigaste bitarna av Amnesty Internationals arbete är ni aktivister och era 
röster. Det är den som gör att saker faktiskt förändras, att världen får veta vad som 
sker och att det som en del vill dölja dras fram i ljuset. Ni ser till att människor som är 
fängslade utan rättegång eller är falskt anklagade för påhittade brott inte glöms bort. 
Ni hjälper oss att se till att de som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter 
ställs till svars.

Bernardo, Rafai och Magai är personer vars frigivningar vi arbetat för under kampanjen 
Skriv För Frihet - vi fortsätter arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Nu och 
i framtiden!

© Olya Peretyatkevich/Amnesty

 INGET VAL
Mänskliga rättigheter är ett krav, ett måste - och ett löfte. Mänskliga rättigheter är inget val. 

Det är dags att vi påminner politikerna om vad de faktiskt lovat.
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De av oss som följer vad som händer med dödsdömde 
Ahmadreza Djalali i Iran noterade med glädje att den 21 maj 
passerade utan att Iran verkställde hotet om avrättning. Inför 
den lördagen hade iransk statstelevision åter visat en omklippt 
version av den propagandafilm som innehåller Djalalis 
framtvingade ”bekännelse”. Detta var mycket oroande då 
Iran ofta gör så inför att de skall avrätta en person. Lyckligtvis 
hände inte detta just den helgen, men faran för att han skall 
avrättas är fortfarande mycket stor. De senaste veckorna har 
Amnesty publicerat flera uttalanden och dokument som tar 
upp Ahmadrezas situation, och det cyniska i att Iran verkar 
använda honom som en sorts gisslan. Se text nedan:
amnesty.se/press-och-media/
 
Vi fortsätter vårt arbete för att stoppa avrättningen och få 
honom fri. Det är viktigt att uppmärksamma Ahmadrezas 
situation de närmaste veckorna, dela Amnestys uttalanden 
i sociala medier, skriv insändare och uppmana människor 
att skriva under Amnesty namninsamling. Agera gärna på 

blixtaktionen nedan, och adressera den till Irans ambassad, 
antingen som mejl eller vanligt brev: amnesty.org/
 

Mejladress:
iranemb.sto@mfa.gov.ir 

 
Postadress:

Irans ambassad
P.O. Box 6031
181 06 Lidingö

MAJA ÅBERG
SAKKUNNIG

08-72 90 242

MAJA.ABERG@AMNESTY.SE

UPPDATERING AHMADREZA DJALALI

http://amnesty.se/press-och-media/
http://www.amnesty.org/
mailto:iranemb.sto%40mfa.gov.ir?subject=
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Nu har Amnestys årliga dödsstraffsrapport släppts och under 
2021 dokumenterade Amnesty 579 avrättningar i 18 länder. 
Detta är en ökning med 20 procent jämfört med föregående 
år. Det är det näst lägsta antalet avrättningar som Amnesty har 
noterat sedan åtminstone 2010. Läs rapporten för 2021 i sin 
helhet här! 

Ni hittar information om vårt basmaterial med fokus på 
dödstraffet på: aktivism.amnesty.se 

Frågor & idéer? Kontakta mig!

Årets största forum för medlemsinflytande är i hamn. 
Amnestys medlemmar har beslutat om 11 motioner och 
förslag och bland annat uppgett åt styrelsen att göra en del 
förtydliganden och ändringar i policydokument såväl som 
den nu klubbade verksamhetsstrategin 2022-2030!
 

ÅRMÖTETS NYA FORM
Det här året provade vi en hel del nytt, bland annat att sända 
invigningsdagen från en studio, nå ut med information om 
mötet till medlemmar på nya sätt och att använda ett digitalt 
verktyg för att underlätta beslut och beredning. Nu tar vi med 
oss lärdomarna och deltagarnas tankar och åsikter för att göra 
nästa årsmöte ännu bättre!

ÅRSMÖTET I SIFFROR:
• 160 röstberättigade medlemmar anmälda
• 100 av dessa deltog på mötet
• 27 personer valdes in till förtroendeposter
• 19 av dessa valdes in för första gången!

• Medlemmarna skickade in inte mindre än 8 motioner 
och styrelsen lämnade 6 förslag, vilket ger en total av 14 
motioner (10 av dessa behandlades under årsmötet då 
4 motioner drogs tillbaka av motionären).

 

BESLUTEN
Årsmötesbesluten kommer du kunna läsa i dess helhet när 
protokollet läggs upp och skickas ut. Här är ett utdrag av det 
som beslutades om på årsmötet (läs mer om årsmötetsbeslut 
kopplade till verksamhetsstrategin i generalsekreterens hörna 
senare i detta nummer):
• Uppdaterade principer för kostnadsersättning för 

förtroendevalda i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.
• Stadgeändringar gällande personalrepresentation 

i styrelsen - två representanter snarare än en med 
ersättare.

• Medlemsavgiften hålls oförändrad på 240 kr för 
helbetalande medlem (160 kr för delbetalande och 0 kr 
för medlemmar under 18).

• Årsmötesprotokollet ska göras tillgängligt 30 dagar efter 
årsmötet istället för 10 veckor som tidigare gällde.

• Styrelsen fick i uppdrag att revidera riktlinjerna för 
alkoholförtäring utifrån principen att Amnesty Sverige 
inte betalar för alkohol.

ÅRETS DÖDS-
STRAFFSRAPPORT 

KORT OM ÅRSMÖTET

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

Hanin Shakrah intervjuar Tomas Hultman om granskningskommitténs 

verksamhetsår 2021 på öppningsdagen för årsmötet.

CHRISTOFFER WISBERG 
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/dodsstraff-tortyr/dodsstraff/dosstraffet-i-varlden-2019/
http://aktivism.amnesty.se
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Valet närmar sig med stormsteg och behovet av att lyfta 
mänskliga rättigheter känns högaktuellt. Nu riktar vi in oss 
mot politikerna och laddar upp inför den sista kampanjtiden! 

KAMPANJTRÄFF DEN 17:E AUGUSTI
Hur genomför man en bra politikerutfrågning? Vilka viktiga 
datum bör vi hålla koll på? Vad har vi för idéer inför den 
sista tiden? Vi kommer också att diskutera den kommande 
namninsamlingen. Varmt välkommen för att peppa och spåna 
tillsammans med oss! 

Vad: Digital kampanjträff
När: 17:e augusti, kl 18.00 - 19.30
Hur: Anmäl dig här: aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-

kampanjtraff-for-valplattformen/ 

MATERIALBESTÄLLNING!
Det har blivit hög tid att beställa kampanjmaterial. Materialet 
innehåller både generell information om kampanjen och om 
de fyra fokusområdena. 

Följande material finns tillgängligt:
• Frågeformulär. Ett färdigt frågeformulär till politiker-

utfrågningar i valstugor. 
• Kampanjaffisch. Vår “Inget val”-affisch att sätta upp i  

exempelvis skolor och affischpelare.
• Petitionslista. I augusti anordnar vi en namninsamling 

som riktar sig till kommande regering och påminner dem 
om att hålla sitt löfte: att respektera mänskliga rättigheter. 

Beställ ert material här: aktivism.amnesty.se/forms/
valplattformen-materialbestallning/

Har ni ännu inte anmält 
dig till kampanjen? 
Gör det här: aktivism.
amnesty.se/forms/-till-
valplattformen-2022/ 

Är ni en ungdomsgrupp? Inför valet anordnar de 
flesta gymnasieskolor skolval. Ta tillfället i akt 
att agera med valplattformen! Får ni besök av 
partirepresentanter? Ställ frågor med hjälp av vårt 
frågeformulär! Det är också ett utmärkt tillfälle att 
samla namnunderskrifter, pryda skolans korridorer 
med “Inget val”-affischen samt rekrytera nya 
medlemmar.

VALPLATTFORMEN - 
RIKTNING MOT POLITIKERNA!

VALPLATTFORMEN 
PÅ ER SKOLA!

VALÅR 2022 
Kontaktperson på sekretariatet: 
Marianne Gyllenpistol

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-kampanjtraff-for-valplattformen/
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-kampanjtraff-for-valplattformen/
http://aktivism.amnesty.se/forms/valplattformen-materialbestallning
http://aktivism.amnesty.se/forms/valplattformen-materialbestallning
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-valplattformen-2022/
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-valplattformen-2022/
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-valplattformen-2022/
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SOM JAG SER DET...
Förra valet ägde rum 2018 och nu är det dags igen. Men 
det som skiljer det här valet med det förra är att i år får jag 
vara med och rösta. Jag har känt mig väldigt peppad inför 
att använda min röst i det här valet. Jag har varit påläst om 
Sveriges politik sedan länge, men aldrig i den bemärkelsen 
att jag har varit för något speciellt parti. Jag trodde det skulle 
vara ett enkelt val att välja vilket parti jag skulle rösta på, men 
det är en stor skillnad mellan att välja parti och att bara vara 
påläst. Jag känner mig nu väldigt tveksam till vilket parti jag 
ska lägga min röst på.

Jag vill ta tillvara på min röst och använda den på bästa sätt 
men i och med det kommer jag också behöva värdera vilka 
mänskliga rättigheter jag tycker är viktigast. Alla partier trycker 
mer eller mindre på någon mänsklig rättighet. Det lägger ett 
stort ansvar på mig som röstberättigad att göra ett val som 
jag egentligen inte skulle behöva göra, eftersom mänskliga 
rättigheter ska vara en självklarhet och inte vara upp till politisk 
debatt. Jag ska inte behöva ställa rättigheter mot varandra 
och komma fram till vilken jag tycker är viktigast. Jag ska inte 
behöva välja mellan att samernas rätt till sin mark kränks eller 
att tusentals människor som bor i hemlöshet inte får rätt till 
bostad. Det lever minst 33 000 människor i hemlöshet här i 
Sverige vilket innebär att rätten till bostad kränks. Det är en 
bostadsbrist och marknaden är ojämlik. Samtidigt som det 
händer röstar också flera partier ja till en järnmalmsgruva i 
Gállok, trots att de berörda samiska grupperna inte samtyckt. 
Gruvan både hotar rennäringen och kränker samernas rätt 
till sin mark. Det ska vara en självklarhet att dessa båda 
rättigheter uppnås, men det är inte så och alla politiker håller 
inte med. Hur ska jag som röstberättigad ta ställning i dem här 
frågorna, för hur jag än röstar kommer någon rättighet inte tas 
i beaktande.

Allt det här spelar in i hur jag känner inför valet. För jag vet 
var jag står i flera frågor men jag vill inte värdera vilken fråga 
som är viktigast. Framförallt inte vilken mänsklig rättighet som 

är viktigast, för tyvärr prioriteras vissa frågor medans andra 
kommer i skymundan trots att de är minst lika viktiga. Att 
då välja vilket parti som jag ska rösta på känns svårt, det är 
fortfarande en bit kvar till valet och det är mycket som hinner 
ändra sig men jag känner fortfarande att det är ett svårt val: att 
välja vilket parti jag vill rösta på. Men trots allt det här känner 
jag mig ändå hoppfull. För jag kommer använda min röst 
på det bästa sättet jag kan och jag vet att min röst kommer 
räknas.LJUS

Alla engagerade personer som jobbar med 
Valplattformen och står upp för de mänskliga 
rättigheterna.

TAGGTRÅD
Vi har fortfarande en lång bit kvar att gå innan 
mänskliga rättigheter är lika självklara för alla.

EMILIA SANDIN
U64 STOCKHOLM
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JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och 
könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Men 
runt om i världen trakasseras, förföljs, diskrimineras och 
mördas hbtqi-personer enbart på grund av vem de älskar och 
vilka de är.

SOLIDARITET FÖR DE SOM TYSTAS!
Diskriminering av hbtqi-personer* leder bland annat till att 
människor trakasseras, fängslas, torteras och mördas på 
grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Samkönat 
sex mellan samtyckande vuxna är fortfarande kriminaliserat — 
i lagen eller praktiken — i närmare 70 av FN:s medlemsstater 
och i en handfull länder är det till och med belagt med 
dödsstraff. 

Diskriminering, trakasserier och våld är en del av många 
transpersoners vardag och det börjar ofta tidigt. Det kan 
handla om våld från den egna familjen, mobbning i skolan, 
transfobi, diskriminering på arbets- eller bostadsmarknaden, 
fördomsfullt bemötande inom exempelvis vården, hatbrott 
och mord. 

Att försvara och kräva sina och andras mänskliga rättigheter 
är inte ett brott. Men trots det förföljs hbtqi-aktivister och 
begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet.  I år vill 
vi belysa hur människor diskrimineras enbart på grund av 
vem en är, och som riskerar farliga konsekvenser genom 
att demonstrera för hbtqi-personers rättigheter. March for 
those who can’t sätter ljuset på just detta: De av oss som kan 
demonstrera och stå upp för mänskliga rättigheter måste göra 
just det i solidaritet med de av oss som tystas.

AGERA UNDER PRIDE!
Det har blivit sommar och det betyder att Pride-festivalerna drar 
igång, både runt om i landet och i hela världen! Det är en viktig 
tid för oss att uppmärksamma de människorättskränkningar 
hbtqi-personer tvingas utstå i sin vardag. Se till att er grupp 
också är med och sprider amnestyljuset under er lokala 
Pride-festival! Ställ upp ett amnestytält, ta på era västar och 
informera om Amnestys arbete och mobilisera till vårt hbtqi-
nätverk. Gå med i Pride-tågen och march for those who can’t!

MATERIAL
På aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/hbtqi/) hittar ni nu 
ett brett sortiment av basmaterial kopplat till hbtqi-personers 
rättigheter. Det finns bland annat demonstrationsaffischer, 
vanliga affischer och informationsblad att skriva ut och ta med 
till era lokala festivaler. 

ANMÄL ER
Ska er grupp agera under Pride i sommar? Se då till att anmäla 
er till kampanjen! Genom er anmälan kommer vi kunna nå er 
med eventuella materialtillägg, uppdateringar och övrig viktig 
information kopplat till Pride och hbtqi-personers rättigheter. 
Har ni redan planerat hur ni kommer agera, beskriv gärna det 
i formuläret! Ni anmäler er här: aktivism.amnesty.se/forms/
vi-kommer-agera-under-pride-2022/ 

Tillsammans står vi upp för hbtqi-personers mänskliga 
rättigheter.

MARCH FOR THOSE WHO CAN´T

MR-OMRÅDE: 
HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Julia Karlsson

*Hbtqi är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner.

Istanbul Pride förbjöds igen 2021 men aktivister samlades för att utöva sin 

rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. Några upplevde polisvåld.

http://aktivism.amnesty.se/hbtqi/
http://aktivism.amnesty.se/forms/vi-kommer-agera-under-pride-2022/
http://aktivism.amnesty.se/forms/vi-kommer-agera-under-pride-2022/
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA 

“Making Noise. Defending Lives.” Årsmötet fattade i maj 
beslut om att anta det förslag till svensk verksamhetsstrategi 
för 2022-2030 som sektionsstyrelsen lade fram, med några 
få förändringar. Därmed sätter vi punkt för de senaste två 
årens arbete med att formulera en verksamhetsstrategi och 
riktar istället blicken mot det roliga och utmanande arbetet 
med att genomföra det som vi tillsammans har kommit 
överens om.

Kanske går det att tänka på vår nya verksamhetsstrategi som 
en fyr? Verksamhetsstrategin talar inte i detalj om hur vi ska 
uppnå våra målsättningar, vilka resurser vi ska avsätta eller 
vem som ansvarar för att göra vad. Men nog är riktningen 
tydlig, och när skymningen sänker sig så avtecknar sig fyrens 
fasta sken längre fram. Det är dit vi ska! Och som alltid - när 
vi som organisation tar ut en ny kurs - så kräver det att vi 
arbetar tillsammans, med både mod och beslutsamhet, för att 
undvika kastvindar och undervattensskär. 

Denna gång väljer jag att lyfta fram tre delar av “Making Noise. 
Defending Lives” som jag tror kommer att kräva lite extra av 
oss för att vi ska kunna navigera rätt.

EN ANTIRASISTISK ORGANISATION 
En antirasistisk organisation riktar fokus mot beteenden och 
handlingar, snarare än mot en fast identitet. En antirasistisk 
organisation är därmed inte något vi “är” utan något vi 
“blir”, genom hur vi agerar, ständigt och återkommande. 
Till exempel genom att aktivt agera för att motverka rasism, 
genom att utmana rasistiska tankemönster och stereotyper 
och genom att stå upp mot beteenden och retorik som 
riskerar att undergräva principen om alla människors lika 
värde. Amnestys internationella sekretariat har arbetat fram 
ett antirasistiskt ramverk, som nu håller på att implementeras 
inom den globala amnestyrörelsen. Det antirasistiska 
ramverket utgår från tre pelare - symboliska förändringar 
(“what we see”), förändringar rörande attityder och 
beteenden (“what we believe”) och strukturella förändringar 
(“what we do”) - och omfattar oss själva som organisation, de 
vi samarbetar med och vårt utåtriktade uppdrag (“culture - 
community - campaigns”). Det ger en viss förståelse för hur 
omfattande Amnestys antirasistiska ambition är och vad det 
kommer att kräva av oss alla - uthållighet och långsiktighet. 

EN OSTOPPBAR RÖRELSE MED “PEOPLE POWER”
Vår nya verksamhetsstrategi visar oss tydligt att vi vill 
fortsätta att vara en gräsrotsrörelse och en demokratisk 
medlemsorganisation. Det kräver både att vi blir fler 
som kommer samman - och att vi lyckas visa på kraften i 
vårt arbete både på lokal, nationell och global nivå. Sker 
avverkningar på samernas traditionella marker? Då är vi där! 
Röstar kommunfullmäktige om tiggeriförbud? Då är vi där! 

Införs förbud mot regnbågsflaggan? Då är vi där! Samtidigt 
som vi solidariskt lånar våra röster till kampen för yttrande- 
och mötesfrihet i Ryssland, arbetet för kvinnors rättigheter och 
intersektionell rättvisa i Polen och stödjer människors rätt att 
söka skydd i Myanmar eller Venezuela. 

Men begreppet “people power” syftar inte bara på den 
inneboende kraften i att vi är många som arbetar tillsammans. 
Det betyder också att dem av oss som redan har makt och 
inflytande i organisationen delar med oss och lämnar plats åt 
andra. Att vi turas om att leda  och är lyhörda för varandras 
erfarenheter, förmågor och perspektiv. Att vi gemensamt tar 
ansvar för organisationen och driver utveckling tillsammans. 
Att vi på allvar blir en rörelse för människors rättigheter som 
bärs fram av de många, inte av de få.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - ODELBARA OCH AVHÄNGIGA 
AV VARANDRA
Amnesty International har sitt ursprung i att agera 
för medborgerliga och politiska rättigheter. Det var så 
organisationen startade 1961. Men sedan många år tillbaka 
verkar vi aktivt för att de mänskliga rättigheterna ska förstås 
som odelbara och avhängiga av varandra. För att kunna 
åtnjuta medborgerliga och politiska rättigheter, krävs också 
att andra rättigheter tillgodoses - exempelvis rätten till social 
trygghet, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och 
rätten till hälsa, för att nämna några få. Vi arbetar dessutom 
med att synliggöra att mänskliga rättigheter är universella - de 
gäller alltså alla människor över hela världen, oavsett land, 
kultur eller andra omständigheter. Detta är också tydligt i vår 
nya verksamhetsstrategi. Trots frestelsen att ställa rättigheter 
mot rättigheter så ger vår nya verksamhetsstrategi oss flera 
viktiga uppdrag: För det första, att hålla fast i att mänskliga 
rättigheter är odelbara och avhängiga varandra. Och, för 
det andra, att aktivt synliggöra att det lokala, nationella och 
globala människorättsarbetet är nära sammanlänkat. Vi vet 
ju att kränkningar sker även i Sverige - om vi inte synliggör 
det, kan vi inte arbeta för upprättelse och gottgörelse för 
de som drabbas. Och det är enbart när vi vi agerar både 
lokalt, nationellt och globalt som vi lever upp till vår vision att 
mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden.

PS Trevlig sommar! Och du - jag behöver också hjälp för att 
kunna navigera rätt i mitt arbete! Har du tankar, funderingar 
eller feedback? Hör gärna av dig till anna.johansson@
amnesty.se.

VÅR NYA VERKSAMHETSSTRATEGI ÄR SOM EN FYR I SKYMNINGEN!

ANNA JOHANSSON 
GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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Årsmötet är avslutat och på söndagen delades tre priser ut efter juryns omröstning: Stora aktivitetspriset, 
Stora kreativitetspriset och Stora engagemangspriset!

VINNARNA AV 
AKTIVISTPRISERNA 2021!

STORA AKTIVITETSPRISET 2021
Vinnare: Studentgruppen i Uppsala & Stockholmsdistriktet
Motivering: Det Stora aktivitetspriset 2021 tilldelades 
studentgruppen i Uppsala och Stockholmsdistriktet, för deras 
fantastiska aktion utanför Friends arena i samband med 
kampanjen VM i Qatar. Inför en kvalmatch i oktober samlades 
aktivister utanför Friends arena med petitionslistor och ett 
gigantiskt rött kort med texten ”Rött kort till FIFA”, för att möta 
den fotbollsintresserade allmänheten och uppmärksamma 
migrantarbetares rättigheter i Qatar. En storslagen aktivitet 
som förtjänas att prisas!

STORA ENGAGEMANGSPRISET 2021
Vinnare: Ulla Lind
Motivering: Det Stora engagemangspriset 2021 tilldelades 
Ulla Lind, distriktsombud för Kalmar-Kronoberg och medlem i 
grupp 119. Ulla har under många år genomfört ett outtröttligt 
arbete för ett aktivt distrikt i Kalmar-Kronoberg, och har under 
det senaste året även varit en nyckelperson för arbetet inom 
Time for Change i hela tre regioner. Ullas engagemang har 
bidragit oerhört mycket till Amnestys synlighet lokalt, samt för 
det människorättsarbete den svenska sektionen driver. Ulla 
visar också sitt engagemang för organisationens utveckling 
och har bland annat deltagit i konsultationsprocessen. Ulla är 
därmed en självklar vinnare av det Stora engagemangspriset!

STORA KREATIVITETSPRISET 2021
Vinnare:  Kollektiv Sorg
Motivering: Det Stora kreativitetspriset 2021 tilldelades 
Collective Talks! Collective Talks är ett initiativ av Kollektiv 
sorg där en arbetsgrupp vid sidan av sina jobb och studier 
leder samtalsgrupper varannan torsdag. Samtalsgrupperna 
riktar sig till de som påverkas av den nationella krisen och 
gatuvåldet i Sverige. I en samtalsgrupp sker möten där utbyte 
av erfarenheter och verktyg från människor med liknande 
upplevelser tar rum. Målet med samtalsgrupperna är att 
normalisera läkningsprocessen och skapa utrymme för den 
kollektiva läkningen. Stort grattis till en välförtjänt vinst!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65
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ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA GRUND-
UTBILDNING AMNESTY A ENGELSKA

Behöver ni aktivistmaterial under sommaren? Distributionen kommer att ha 
sommarstängt 17 juni till 25 juli. Passa därför på att skicka in era beställningar 
för sommaren innan dess här!

Material kopplat till kampanjer kommer fortfarande att skickas ut.

Ännu finns det chans att anmäla sig till höstens första 
utbildningstillfälle! Läs mer om  utbildningen nedan. Anmäl 
dig till den och glöm inte att tipsa gruppmedlemmar, vänner 
och bekanta att göra detsamma! 

Amnesty A är en första introduktion till Amnesty International 
och den svenska sektionen. Vi går bland annat igenom hur 
organisationen är uppbyggd, vilka frågor vi jobbar med och 
vad en kan göra som aktivist hos oss. Utbildningen riktar sig 
både till den som precis tagit steget in i organisationen, t.ex. 
i en grupp eller nätverk, och den som bara är nyfikna på att 
veta mer om Amnesty och hur hen kan engagera sig. 

Inbokat utbildningstillfälle:
• 7 september kl 18-20. Språk: engelska 

Mer information och anmälningsformulär till utbildningen 
hittar ni på aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/ab)

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

ROBIN HJALMARSSON
KONTORSSERVICE & DISTRIBUTION 

070 744 02 30

ROBIN.HJALMARSSON@AMNESTY.SE 

https://aktivism.amnesty.se/forms/bestall-material/
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR FÖR INSATS: Mary Tecle, mary.tecle@amnesty.se

STÖD FÖR ORGANISERADE AKTIVISTER
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

ANSLAGSTAVLA

BESTÄLL AMNESTY PRESS 
NUMMER 2! 
Amnesty Press nummer 2 utkommer runt midsommar 
(nr 3/2022 kommer 9 september). Kanske lämplig att 
ha med sig på eventuella aktiviteter på badstranden, 
sommarfestivalen eller ett torg i sol!

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS

AP@AMNESTY.SE

GLADA NYHETER!
I höst gör aktivistseminariet 

en efterlängtad comeback! 

Seminariet kommer gå av stapeln 

en helg i november, i Stockholm. 

Mer information om datum, 

plats och innehåll kommer efter 

sommaren. Stay tuned!

Har du frågor och 
funderingar kring 

aktivitetsbidrag, aktiviteter 
eller annat under sommaren 

kan du höra av dig till: 
engagemang@amnesty.se

I Stockholm, Göteborg och Malmö demonstrerade 

aktivister utanför italienska ambassaden och 

konsulaten kopplat till iuventa-aktionen. Här är 

bilder från Malmö och Stockholm. Läs mer om 

aktionen på amnesty.se. 

Foto: Sandra Gidlöf


